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العراقالملكية الفكرية في مكاتب 

:الملكية الصناعية وتشمل: اوال 
(ةالجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعي/ وزارة التخطيط )براءات االختراع  والنماذج الصناعية -1
(دائرة التطوير والتنظيم الصناعي / وزارة الصناعة والمعادن ) العالمات التجارية -2
(مؤسسة غير حكومية/ االتحاد العام للغرف التجارية العراقية ) االسماء التجارية -3

(المركز الوطني لحق المؤلف والحقوق المجاورة / وزارة الثقافة ) حق المؤلف : ثانيا 

لفكرية وتشكيل المركز العراقي للملكية ا( قيد االقرار)حاليا يتم دمج جميع االنشطة اعاله بقانون موحد جديد 
.يرتبط باالمانة العامة لمجلس الوزراء 



:في العراق ( براءات االختراع والنماذج الصناعية ) قوانين الملكية الصناعية 
.1931لسنة 30قانون براءة االختراع  رقم / القانون االول 
.1935لسنة 61قانون براءة االختراع رقم / القانون الثاني 
.1970لسنة 65قانون براءة االختراع والنماذج الصناعية رقم / القانون الثالث 

.انظم العراق التفاقية باريس واصبح عضوا في المنظمة العالمية للملكية الفكرية1976عام 
م قانون التعديل االول لقانون براءة االختراع والنماذج الصناعية رق/  1999لسنة 28رقم / التعديل االول 

.1970لسنة 65
م قانون التعديل الثاني لقانون براءة االختراع والنماذج الصناعية رق/ 2002لسنة 5رقم / التعديل الثاني 

.المعدل 1970لسنة 65
قانون براءات االختراع والنماذج (  / 81)سلطة االئتالف المؤقتة رقم امر 2004عام /  التعديل الثالث 

1970لسنة ( 65)الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة واالصناف النباتية رقم 
.المعدل 

التعديل الرابع لقانون براءات االختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير2015عام / التعديل الرابع 
.1970لسنة 65المفصح عنها والدوائر المتكاملة واالصناف النباتية رقم 



النظام المعتمد في المكتب العراقي الفحص المسبق
يتم الفحص من الناحية الشكلية -
اجراء الفحص الوثائقي-
االحالة لفاحصين معتمدين خارج المكتب-

التخصصات فاحص بمختلف 4000يبلغ عدد الفاحصين بحدود 
صالحية االختراع وقابلية التطبيق الصناعي للتأكد من 



االحصاءات السنوية

المجموعلالجانببراءاتنللعراقييبراءاتالسنةت

1.20128056136

2.2013100141241

3.2014130239369

4.2015196116312

5.2016246113377

6.201732365388

7.201839828426

: عدد البراءات الممنوحة . أ



االحصاءات السنوية

نماذج صناعية السنة ت 
للعراقيين

نماذج صناعية

لالجانب

المجموع

1.201213619

2.201351621

3.201411112

4.2015181129

5.201647754

6.2017611273

7.201853255

:  الممنوحة الصناعيةعدد النماذج. أ



(غير مستثمر% 95بحدود )معوقات استثمار براءات االختراع 

ليس كل المخترعين لهم القدرة استثمار اختراعهم بانفسهم -1

بصورة عامة ضعف اهتمام الجهات الحكومية لبراءات االختراع-2

ا الجهات الحكومية المعنية بالصحة تتوجس استثمار البراءات الطبية لعالقته-3
بصحة البشر وخصوصا اذا كان المخترع ليس من ذوي االختصاص

محدودية استثمار البراءات الناتجة من االبحاث االكاديمية لطلبة الدراسات -4
العليا

احيانا براءات محدودة االستثمار كونها مخصصة لحل مشكلة وليدة انية-5

عدم وجود وكالة او شركة خاصة لتحويل فكرة البراءة الى نموذج قابل -6
للترويج واالستثمار



معوقات استثمار براءات االختراع

ة بعض البراءات يتطلب استثمارها امكانات اقتصادية كبيرة التوازي الحاج-7
المطلوبة

المستثمرين للبراءات من القطاع الخاص يبحثون عن الربح السريع -8

اية مشكلة داخلية في البلد تتعلق بتطبيق تشريعات الحماية الفكرية وحم-9
المنتج المحلي وتأثيرها على تاسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة

ضعف ثقافة المجتمع بالملكية الفكرية  -10



اليات ومقترحات دعم المخترعين

(مكافاة مالية,  كتب شكر)دعم مادي ومعنوي -1

االهتمام بالجانب االعالمي للترويج للمخترعين واالستثمار واصدار -2
النشرات الدورية واقامة المعارض

انشاء حاضنات اعمال للمبدعين والمخترعين لمساعدتهم لتحويل االبداع -3
الى منتج قابل للتسويق

االهتمام بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خالل القروض وتوفير -4
قطع االراضي

اصدار وتطبيق التشريعات الداعمة للمخترعين وتشديد العقوبات على -5
القرصنة

(  منتدى المخترعين العراقيين)مجتمع مدني –انشاء روابط للمخترعين -6





شكرا الصغائكم


